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CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ADRIANA LIMA FAQUINELI participou da organização do evento
"Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três

painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo  remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 8 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0099M0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que DANILLO DE NERY FERNANDES participou da organização do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo  remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 8 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0PH10P 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES participou da organização
do evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido

em três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo  remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 8 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R009M1U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LAYZA GRAZIELLE FERREIRA DA SILVA participou da
organização do evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual

foi dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática
"Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e

o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos
realizados em formato digital, com exposição ao vivo  remotamente através da

plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com
início às 19 horas e término às 22 horas, com carga horária de 8 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZUBH9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LÚCIO MARCOS GRANADO FILHO participou da organização do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo  remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 8 horas.


